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Борщ Я. «Києво-Могилянська академія» святкує 400-річчя : привітати
прийшов президент України та зіркові гості : [комент. : А. Мелешевича,
президента НаУКМА, І. Малковича, укр. поета і видавця, М. Поповича,
філософа] / Яна Борщ ; «Радіо Свобода» // Українське Слово. - 2015. 21-27 жовт. (№ 42). - С. 3.
Роздуми українських науковців про Академію з нагоди 400-ліття її
заснування.
Голибард Є. Нас англійська не врятує! Євген Голибард // Слово Просвіти. 2015. - 22-28 жовт. (ч. 42). - С. 3.
"Могилянка вперше впровадила дві робочі мови – українську та
англійську. І я думаю, що було б дуже добре, щоб і в Україні, а не тільки в
Могилянці, крім української, з’явилася ще своя робоча мова. І цією мовою має
бути англійська", – зазначив Порошенко.
Головко Т. У лабіринтах "закільцьованої" літератури : Дослідження
Володимира Панченка – про творчість та життєві шляхи класиків і наших
сучасників / Тарас Головко // День. - 2015. - 16-17 жовт. (№ 187-188). - С. 23.
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА, багаторічний автор
"Дня" Володимир Панченко давно ввійшов до кола поважних літературних
критиків, у творчому доробку якого ґрунтовні дослідження, наукові праці з

історії української літератури ХІХ-ХХ століть. Серед них "Магічний кристал:
Сторінки історії українського письменства", "Будинок з химерами: Творчість
В. Винниченка 1900-1920 рр. у європейському літературному контексті",
"Морський рейс Юрія Третього", "Ох, Україно...", "Неубієнна література",
"Сонячний годинник: Книга пілігрима" та інші. Нещодавно у видавництві
"Кліо" (за державною програмою "Українська книга") вийшла друком нова
збірка літературознавчих розвідок Володимира Панченка "Кільця на древі".
Гройсман В. Колективу Національного університету "Києво-Могилянська
академія" / Володимир Гройсман // Голос України. - 2015. - 13 жовт.
(№ 190). - С. 3.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман привітав колектив
НаУКМА з нагоди знаменної дати в історії України – 400-річчя від часу
заснування Києво-Могилянської академії.
День уважения // Юридическая практика. - 2015. - 13 окт. (№ 41). - С. 1, 7.
Доцент факультету правничих наук НаУКМА Володимир Сущенко на
церемонії Відкриття Року Права в День юриста став лауреатом Почесної
відзнаки "За честь і професійну гідність", яка є вищою нагородою Асоціації
Юристів України. Такою Почесною відзнакою були нагороджені доктор
юридичних наук, професор НаУКМА Микола Козюбра (2011) та доктор
юридичних наук, професор НаУКМА Володимир Василенко (2012).
10 вересня. Книжка українського науковця з Польщі Олі Гнатюк "Відвага
і страх" стала переможцем та отримала гран-прі 22-го Форуму видавців у
Львові // Наше слово. - 2015. - 11 жовт. (№ 41). - С. 3.
У видавництві "Дух і Літера" вийшла друком книжка українського
науковця з Польщі Олі Гнатюк "Відвага і страх", яка стала переможцем та
отримала гран-прі 22-го Форуму видавців у Львові.
Мацегора К. Могилянка навчає студентів мислити / Катерина Мацегора //
Урядовий кур'єр. - 2015. - 17 жовт. (№ 193). - С. 2.
"Національний університет Києво-Могилянська академія відсвяткував
400-річчя. Із знаменною датою викладачів і студентів цієї установи особисто
привітав Президент Петро Порошенко. Він відзначив "дух сбободи
могилянців", нагадуючи про їхню активну участь спочатку в Помаранчевій
революції, а потім – у Революції гідності. "Тут — одні з найкращих викладачів і
студентів, які не тільки здобувають знання, а й вчаться бути вільними,
національно свідомими, небайдужими. Ви здатні незалежно мислити. Ви
здатні діяти відповідно до принципів добра і справедливості. Ви — справжні
українці незалежно від того, якої національності ви є", – заявив глава
держави... Глибоку шану і подяку він висловив ректору-організатору,
Почесному президентові Києво-Могилянської академії, Герою України,
професору В’ячеславу Брюховецькому, який став символом другого
народження академії".
Національному університету "Києво-Могилянська академія" 400 // Освіта
України. - 2015. - 14-21 жовт. (№ 42). - С. 3.

Привітати Академію зі святом прийшли провідні представники наукових
та освітніх кіл, українського та міжнародного бізнесу, української влади і
дипломатичного корпусу, митці та письменники, випускники, друзі та
партнери Могилянки. Відкрили свято із промовами Президент НаУКМА Андрій
Мелешевич, Почесний президент Могилянки В’ячеслав Брюховецький та
почесний гість урочистостей Президент України Петро Порошенко.
Перекладено книгу нобеліатки Алексієвич про "homo sovieticus" /
[інформація з сайту istpravda.com.ua] // Українська літературна газета. 2015. - 23 жовт. (№ 21). - С. 17.
У видавництві "Дух і Літера" вийшов український переклад книги
нобелівського лауреата з літератури, громадянки Білорусії Світлани
Алексієвич "Час second-hand (кінець червоної людини)".
Сидоржевський М. Шановні студенти, викладачі й випускники КиєвоМогилянської академії! / Михайло Сидоржевський // Літературна Україна.
- 2015. - 22 жовт. (№ 40). - С. 2.
Голова
Національної
спілки
письменників
України
Михайло
Сидоржевський від імені Національної спілки письменників України привітав з
ювілеєм Києво-Могилянську академію.
Український вибух від Івана Корсака // Слово Просвіти. - 2015. - 1-7 жовт.
(ч. 39). - С. 16.
Доктора філологічних наук, професора НаУКМА Володимира Панченка
запрошено до участі в презентації нового історичного роману Івана Корсака
"Вибух у пустелі" (Серія "Сучасний Бестселер України"), яка відбудеться в
книгарні "Є" спільно з видавництвом "Ярославів Вал" 8 жовтня о 18 год.
Український вибух від Івана Корсака // Літературна Україна. - 2015. 1 жовт. (№ 37). - С. 16.
Доктора філологічних наук, професора НаУКМА Володимира Панченка
запрошено до участі в презентації нового історичного роману Івана Корсака
"Вибух у пустелі" (Серія "Сучасний Бестселер України"), яка відбудеться в
книгарні "Є" спільно з видавництвом "Ярославів Вал" 8 жовтня о 18 год.
Журнали
Вірченко Н. Заборона української мови : документи ХVII – ХХІ століть /
Ніна Вірченко // Універсум. - 2015. – верес.-жовт. (№ 9-10). - С. 29-34.
"... 1763 р. Указ Катерини ІІ про заборону викладати українською мовою
в Києво-Могилянській академії. 1780 р. Спалення книгозбірні КиєвоМогилянської академії, що збиралася понад 150 років і була однією з
найбагатших бібліотек Руси-України ...".
15 жовтня 2015 року один із найстаріших університетів Східної Європи
Києво-Могилянська академія відзначає 400 років : [анонс] // Фокус. - 2015.
- 9 жовт. (№ 40). - С. 17.

"15 жовтня 1615 року київська шляхтанка Галшка Гулевичівна відписала
свої маєтності у Києві для заснування школи, яка стала родоначальницею
Києво-Могилянської академії. Це сталося раніше, ніж було покладено початок
Гарвардського (1636), Єльського (1701), чи Прінстонського (1746)
університетів...".
Синяк Д. Alma mater : Этой осенью Киево-Могилянская академия
празднует 400 лет со дня создания / Дмитрий Синяк // Фокус. - 2015. 16 окт. (№ 41). - С. 50-52.
Про становлення, розвиток, відродження Києво-Могилянської академії
та відомих могилянців.
Сто самых влиятельных женщин Украины // Фокус. - 2015. - 30 окт. (№ 43).
- С. 12, 39.
Випускниця Києво-Могилянської академії, викладач кафедри політології
НаУКМА, перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун
увійшла до списку рейтингу "100 самых влиятельных женщин Украины".
Додаток
До 50-річчя прем'єри фільму "Тіні забутих предків" // Кіно-Театр. - 2015. № 6. - С. 45.
Керівник
навчально-культурологічної
лабораторії
Національного
університету "Києво-Могилянська академія" Лариса Брюховецька разом з
іншими кінематографістами та науковцями з Києва взяла участь у відкритті
ІІІ Кіномистецького фестивалю, який проходив у Верховині на ІваноФранківщині 28 серпня 2015 року, з нагоди 50-річного ювілею фільму "Тіні
забутих предків ".
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Борщ Я. «Києво-Могилянська академія» святкує 400-річчя : привітати
прийшов президент України та зіркові гості : [комент. : А. Мелешевича,
президента НаУКМА, І. Малковича, укр. поета і видавця, М. Поповича,
філософа] / Яна Борщ ; «Радіо Свобода» // Українське Слово. - 2015. 21-27 жовт. (№ 42). - С. 3.
Курінний О. В. Чим небезпечні радикальні заходи в судовій системі, або Чи
допоможе відставка всього суддівського корпусу відновити довіру до
судової влади? / Лесь Курінний // Юридичний Вісник України. - 2015. 17-23 жовт. (№ 41). - С. 2-3.
Лосєв І. В. Крим як сигнал світу, або Чому на капітуляції державність не
побудуєш... / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 2-3 жовт. (№ 179-180). - С. 19.

Лосєв І. В. Коли «теледемократія» не рятує, або Чому без довіри до влади
державний механізм не може функціонувати належним чином / Ігор Лосєв
// День. - 2015. - 30-31 жовт. (№ 197-198). - С. 17, 19.
Лосєв І. В. Контрпродуктивність дрібного лукавства, або Чому у світі
немає іншої країни, яка була б настільки небезпечною для України, як
Росія / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 23-24 жовт. (№ 192-193). - С. 19.
Лосєв І. В. Півтора року демагогії : чому гарантом дипломатичних угод
може бути лише українська армія / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 16-17 жовт.
(№ 187-188). - С. 19.
Лосєв І. В. Сумні видовища, або Чому не слід надмірно ідеалізувати Європу
/ Ігор Лосєв // День. - 2015. - 9-10 жовт. (№ 184-185). - С. 17, 19.
Панченко В. Є. Історія, яка не мовчить / Володимир Панченко // День. 2015. - 2-3 жовт. (№ 179-180). - С. 7.
Підсумки семінару «Український літературний процес за роки
незалежності (1991-2015)» : [комент.: В. Даниленка, В. Моренця, О.
Гордона та ін.] // Літературна Україна. - 2015. - 15 жовт. (№ 39). - С. 3.
Сорока С. К. Той, хто залишився не роззброєним : [інтерв'ю з колишнім
зв’язковим в УПА Сорокою С. К.] / Володимир Панченко // Українське
Слово. - 2015. - 21-27 жовт. (№ 42). - С. 6-7.
Сущенко В. М. Лауреат почесної відзнаки АПУ 2015 року, доцент НУ
«Києво-Могилянська академія» Володимир Сущенко: «Очікування того,
що будь-який закон може виправити ситуацію в правовій системі держави,
– це ілюзія» : [інтерв’ю] / Катерина Бєляєва // Закон & Бізнес. - 2015. 31 жовт. - 6 листоп. (№ 44). - С. 1, 14.
Шурхало Д. Корупція заважає більше, ніж війна : [комент.: В. Паніотто,
викл. НаУКМА та А. Биченка, дир. соц. служби Центру Разумкова] /
Дмитро Шурхало ; radiosvoboda.org // Українське Слово. - 2015. 14-20 жовт. (№ 41). - С. 5.
Журнали
Лелич М. Великая шахматная доска : [комент.: В. Василенка, проф.
НаУКМА та ін.] / Милан Лелич, Алексей Батурин // Фокус. - 2015. - 2 окт.
(№ 39). - С. 16-17.
Лосєв І. В. Вибори – панацея? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2015. № 42. - С. 7.
Лосєв І. В. "Ми не знаємо справжнього рівня ідіотизму політиків, які
володіють ядерною зброєю" : [інтерв'ю з Ігорем Лосєвим, доц. каф.
культурології Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / текст Інна
Луб’янова // Країна. - 2015. - № 42. - С. 19.
Лосєв І. В. Реванш відцентровості? : місцеві вибори можуть значно
посилити позиції сепаратистів у регіонах / Ігор Лосєв // Український
Тиждень. - 2015. - № 43. - С. 18-19.

Лосєв І. В. Прокляття меншовартості : чому малоросійство культивує
поразку / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2015. - № 40. - С. 28-29.
Лютий Т. Філософія самоперевершення : Фрідріх Ніцше й досі дивує нас
незвичними й незручними запитаннями – він просто не міг бути філософом
абстрактних ідей / Тарас Лютий // Український Тиждень. - 2015. - № 41. С. 40-42.
Додаток
Брюховецька Л. І. Лист меру Києва Віталію Кличку і відповідь на нього /
[Лариса Брюховецька] // Кіно-Театр. - 2015. - № 6. - С. 2.
Брюховецька Л. І. «Наш чесний хліб» / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр.
- 2015. - № 6. - С. 32-34.
Велимчаниця О. В. Херсонська лабораторія моновистав /
Велимчаниця // Кіно-Театр. - 2015. - № 6. - С. 3.

Ольга

Свято Р. В. Негостра актуальність Нурі Більґе Джейлана / Роксоляна
Свято // Кіно-Театр. - 2015. - № 6. - С. 9-10.
Свято Р. В. Нові горизонти «Золотих воріт», або з МакДонахом не
розслабишся / Роксоляна Свято // Кіно-Театр. - 2015. - № 6. - С. 4-5.
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